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1. GENNEMGANG AF SIDSTE REFERAT.

Gennemgang af sidste referat gav nedenstående kommentarer:
Garnrederplads i nord, havnen sørger for oprydning.
Der er ved at blive lagt sidste hånd på oprydning.
Forventes afsluttet snarest.
Kim: Oversigt over havnen opsættes på broerne (affald, toilet og bad) …. er det sket?
Der er en oversigt på vej.
I forbindelse med højtryksrensning af både, skal det gøres uden gene for andre, på sigt skal det
overvejes om det skal gøres på lukket/beskyttet område. Skal dette på projekt listen?
Sikkerhed i forbindelse med kørsel med truck på havnens område, da søsætning og optagning af både
foregår tæt på vej og legeplads, er det besluttet at udstyre trucken med bakkamera og lydsensor. Er
indkøbt, men mangler at blive monteret.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Oprydning ved garnrederplads i nord.

Johannes

1/1-2017

Oversigt over havnen opsættes på broerne

Johannes

1/1-2017

Montering af bakkamera og lydsensor på truck

Johannes

1/1-2017

2. NYT FRA HAVNEN

Bro 9 har revet sig løs pga. dårlig forankring, den er på plads og skaden er udbedret.
Garnpladserne er klar til fliselægning.
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Jordvolden syd for klubhus er fjernet, så der er nu plads til terrasse projektet.
Der planlægges at bro 1 og 2 udskiftes i vinterperioden. Man er gået i gang med at rydde bro 1.
Broen mod øst som er knækket, bliver udskiftet.
HANDLINGSPUNKTER
3. ØKONOMI

Økonomien ser ganske fornuftig ud.
BEAS automaten fungerer efter hensigten, el tavler/el stander udskiftes løbende, så de også kommer
med under BEAS.
Vi har fået et tilbud fra Tom, som lyder på 185.000 kr. for udskiftning af el standere på broerne, da
det er billigere en BEAS tilbud, og ovenikøbet inkl. montering, vælger vi denne løsning, Johannes
afklarer med Tom om det er muligt at dele udgiften over 2-3 år.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

4. OPGAVER / PROJEKTER

Der er 5 tilmeldt pensionistteam, Henrik N. og Johannes sørger for at der er opgaver t il dem, så de
kan holdes i gang. ………. Kan vi holde dem i gang?
Hvad kan vi gøre for at gøre det attraktivt for at der møder nogle op?
Der er endnu ikke fremstillet en krabbevæddeløbsbane.
Det skal undersøges om vi kan få tilskud fra Friluftsrådet, til nogle af de projekter vi har gang i.
Observationer på havnerundering d. 14/9-16
1. Terrasse mod syd ved klubhuset skal laves færdig. (Termin d. 1/5-2017)
2. Oprydning ved mastepladsen og evt. udvidelse af masteplads. (Sommer 2017)
3. Stendynge mod syd bør fjernes. (Snarest muligt)
4. Der trænger til en grundig oprydning mod syd, småbåde og telte, det kunne måske være en
ide at opsætte et plankeværk og lave afmærket pladser. (Ikke en god ide at opsætte
plankeværk eller lign., brugerne skal have besked på at der skal være ryddeligt på
området)
5. Grillpladser, de opsatte grill står for tæt på bordene og de bør også være lidt lavere. (Termin
1/6-2017)
6. Flisegangen ved den sydøstlige kaj skal renoveres. (Trigon er bestilt til denne opgave)
7. Der skal etableres fliser ved garnrederpladsen i nord. (Er i gang)
8. Der er stadig grejkasser der mangler nummer, det skal bringes i orden. (Er i gang)
9. Fritidsfiskerhus, kan det evt. indrettes som personalerum??
10. Flytning af køkken i klubhuset, Per har ideerne.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Etablering af krabbevæddeløbsbane

Johannes

??

Undersøge muligheder ved Friluftsrådet.

Henrik C.

5. KOMMENDE ARRANGEMENTER

Gløgg og æbleskiver d. 10/12-16
Generalforsamling bliver mandag d. 20/3-2017 i Maskinhallen, lokaler er booket.
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HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

6. FÆLLESMØDE OG KLUBHUSMØDE

Bestyrelsen har aftalt at der ikke vil blive holdt foreningsmøde før engang i det nye år (2017)
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

7. BORDET RUNDT.

Kim: Hvad gør vi med hensyn til at løfte både med mast?
Kim, Per og Lars laver en vurdering af løsningsforslag.
Per: Låg på el skab ved vinter plads. Johannes undersøger.
Lars: Vi går nu vinteren i møde, der skal være sand tilgængelig ved broerne.
Er det muligt at der laves et stativ til baljer, så de ikke står direkte på de nye træbroer?
Nedgang til broerne bør fremstilles i hårdttræ.
Ordensreglement i garnskur/garngård opdateres i henhold til ændringer fra Lars.
HANDLINGSPUNKTER

ANSVARLIG

DEADLINE

Løsningsforslag til løft af både med mast.

Kim, Per og
Lars

1/3-2017

8. EVT.

Mail fra Ole Guldsmed vedr. kran, løfte åg til truck og tømning af toilettanke.
HANDLINGSPUNKTER
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ANSVARLIG

NÆSTE MØDE:

Mandag d. 5/12-2016 kl. 15.30 på Rønnerhavnen.

VEDHÆFTET:

Referatet skal sendes som PDF fil.

DEADLINE

